
2 בנובמבר 2021

ברנמילר אנרג'י בע"מ  ("החברה")

לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך 

הנדון: התקשרות בהסכם לגיוס הון בסך של 15 מיליון דולר בדרך של הנפקה פרטית; התקדמות 

בתהליך רישום ניירות ערך של החברה למסחר בנאסד"ק 

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 1 בנובמבר 2021, התקשרה בהסכם לגיוס הון בסך של 15 מיליון 

דולר בדרך של הקצאה פרטית ("גיוס ההון" או "העסקה"), מארבעה משקיעים כשירים: קרן 

ההשקעות האירופאית Alpha Capital Anstalt ("אלפא"),  מור קופות גמל בע"מ ("מור") ו-2 קרנות 

גידור של Clover Wolf ("קלובר") ("ההסכם").

עוד יצוין, כי בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 12 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 083514-01-2021), 

בדבר הקמת ועדה לבחינת אפשרות החברה להנפיק ו/או לרשום את ניירות הערך שלה בנאסד"ק 

(כהגדרתה להלן), אישר דירקטוריון החברה להתקדם בהליך הרישום בנאסד"ק, כאשר השלב השני 

של ההנפקה הפרטית נשוא ההסכם מהווה חלק מהשלמת תהליך הרישום כאמור.  

החברה מעריכה, כי נכון למועד דוח זה, בכפוף לעמידה במועדי הרישום שנקבעו בהסכם כמפורט 

להלן, היא לא תידרש לגיוס הון נוסף מהציבור לצורך עמידה בתנאי הרישום לנאסד"ק.

להלן יובאו עיקרי ההסכם:

1. ההשקעה: ארבעת המשקיעים ישקיעו בחברה, בדרך של 

הקצאה פרטית, סך כולל של 15 מיליון דולר ארה"ב ("ההשקעה"), בשני שלבי השקעה ובחלקים 

שווים (כפי שמפורט להלן), בהתאם לחלוקה הבאה: אלפא תשקיע סך כולל של 7.5 מיליון דולר 

ארה"ב; מור ישקיעו סך כולל של 4 מיליון דולר ארה"ב וקרנות הגידור של קלובר תשקענה סך 

כולל של 3.5 מיליון דולר ארה"ב.

ההשקעה במסגרת ההסכם תיעשה בשני שלבים ובחלקים שווים, כאמור להלן:

תוך שלושה (3) ימי מסחר ממועד קבלת אישור האסיפה  1.1

הכללית של בעלי מניות החברה לאישור העסקה ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות 

ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה במסגרת 

ההקצאה הפרטית ("מועד ההשלמה הראשון"), ישלמו המשקיעים לחברה מחצית 

מההשקעה (כל אחד בהתאם לסכום ההשקעה שלו), קרי סך כולל של 7.5 מיליון דולר, 

ובתמורה תקצה להם החברה כמות כוללת של 3,340,620 מניות רגילות של החברה בנות 

0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות"). 



יתרת ההשקעה בסך כ- 7.5 מיליון דולר תשולם על ידי  1.2

המשקיעים לחברה (כל אחד בהתאם לסכום ההשקעה שלו) בין יום עסקים אחד (1) 

לחמישה (5) ימי עסקים ממועד הודעת החברה למשקיעים על קבלת אישור לרישום ניירות 

הערך של החברה למסחר בארה"ב בבורסת Nasdaq ("הנאסד"ק"), מכוח מסמך רישום 

שיאושר על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית ("SEC") ("מועד ההשלמה השני"). 

החברה התחייבה להגיש את בקשת הרישום למסחר בנאסד"ק תוך 45 ימים ממועד 

ההשלמה הראשון ולנקוט מאמצים מסחריים סבירים להשלים את הרישום תוך 120 ימים 

ממועד הגשת בקשת הרישום כאמור. 

במועד ההשלמה השני, ישלמו המשקיעים לחברה את המחצית הנוספת מההשקעה, קרי 

סך של 7.5 מיליון דולר, ובתמורה תקצה להם החברה כמות כוללת של 3,035,310 מניות 

רגילות של החברה (כל אחד בהתאם לסכום ההשקעה שלו). על אף האמור, בהתאם 

להוראות ההסכם, החברה לא תקצה למשקיעים, כל אחד לחוד, מניות רגילות אשר יהוו 

מעל %9.99 מהונה המונפק והנפרע של החברה (כפי שיהיה במועד הרישום לנאסד"ק). 

לאור האמור, ככל ויווצר מצב בו החברה תצטרך להקצות לאחד מהמשקיעים, בהתאם 

להוראות ההסכם, מניות המהוות מעל %9.99 מהונה המונפק והנפרע של החברה, אזי חלף 

Pre ) מניות (מעל ל- %9.99) תקצה החברה לאותו המשקיע כתבי אופציה משולמים מראש

Funded Warrants), למעט תשלום מחיר מימוש בסך של 30 אגורות המהווה מחיר מימוש 

מינימלי בהתאם להנחיות הבורסה ("כתבי האופציה משולמים מראש"). ככל שלא יהיה 

שינוי בהון המונפק והנפרע של החברה עד למועד ההשלמה השני החברה תקצה כמות של  

3,035,310 מניות רגילות ו-305,310 כתבי אופציה משולמים מראש אשר יוקצו לאלפא. 

מחיר המניה והמחיר עבור כתבי האופציה המשולמים  .2

מראש, כפי שנקבעו בהסכם: מחיר המניה שנקבע בהסכם הינו 709 אג' המשקף הנחה של %15 על 

שער הנעילה הממוצע של מחיר המניה בבורסה בחמשת ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על 

ההסכם ("המחיר למניה"). המחיר שישולם עבור כל כתב אופציה, בתוספת מחיר המימוש, יהיה 

שווה למחיר למניה, באופן בו המחיר שישולם עבור כל כתב אופציה במועד ההשלמה השני יהיה 

סך של 679 אגורות ומחיר המימוש לכל כתב אופציה יהיה סך של 30 אגורות (לא צמוד). 

השימוש בסכום ההשקעה: במסגרת ההסכם נקבע, כי  .3

החברה תעשה שימוש בסך ההשקעה לצורך מימון ההון החוזר שלה. יצוין, כי הגיוס אף יסייע 

לחברה לענות על דרישת ההון העצמי המינימאלי הנדרש לצורך רישום ניירות הערך של החברה 

למסחר בנאסד"ק. 

התחייבויות נוספות:  .4



זכות השתתפות בגיוסי הון עתידיים – במסגרת  4.1

ההסכם, העניקה החברה למשקיעים זכות השתתפות בכל גיוס הון  עתידי שהחברה תבצע 

החל ממועד החתימה על ההסכם ועד חלוף 12 חודשים שתחילתם במועד ההשלמה השני או 

18 חודשים ממועד ההשלמה הראשון (לפי המוקדם), בגובה של %50 מכל סכום של גיוס 

כאמור או בגובה השווה לאחוז של המשקיע מההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר 

השלמת גיוס הון כאמור, הגבוה מביניהם, למעט חריגים מסוימים שנקבעו בהסכם לרבות 

במקרה של הנפקה לציבור על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

התחייבות להימנע מנטילת חבות– במהלך התקופה  4.2

שבין מועד החתימה על ההסכם למועד ההשלמה השני, התחייבה החברה לא ליטול כל 

חבות (למעט במהלך העסקים הרגיל של החברה או כתוצאה מחובה סטטוטורית) ו/או 

תתקשר בעסקה להנפקה של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברת בת שלה, אשר 

כוללת עסקת "שער משתנה" (כהגדרתה בהסכם)1.   

התחייבות להימנע מגיוסי הון – במהלך התקופה שבין  4.3

מועד החתימה על ההסכם למועד תחילת המסחר בנאסד"ק, התחייבה החברה לא למכור 

מניות בגיוסי הון ללא הסכמה של אלפא.

רישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד"ק –  4.4

החברה התחייבה להגיש את בקשת הרישום למסחר בנאסד"ק תוך 45 ימים ממועד 

ההשלמה הראשון ולנקוט מאמצים מסחריים סבירים להשלים את הרישום תוך 120 ימים 

ממועד הגשת בקשת הרישום כאמור.

מצגים: ההסכם כולל מצגים של החברה ושל  .5

המשקיעים, כמקובל בהסכמים מהסוג הזה. 

אישורים נדרשים: השלמת העסקה מותנית בקבלת  .6

אישור האסיפה וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך של החברה למסחר. כמו כן, לצורך 

מועד ההשלמה השני, נדרש לקבל את האישור לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה 

בנאסד"ק. 

התחייבות בעל השליטה שלא למכור מניות: בעל  .7

השליטה בחברה, מר אברהם ברנמילר, התחייב כלפי המשקיעים שלא למכור ניירות ערך של 

 1"עסקת שער משתנה" – עסקה במסגרתה החברה: (1) מנפיקה או מוכרת חוב או הון הניתן להמרה, להחלפה או 
למימוש או שכולל את הזכות, לקבל מניות רגילות נוספות של החברה, (א) במחיר המרה, מחיר מימוש, מחיר החלפה או 
מחיר אחר המבוסס על מחירי המסחר של המניות הרגילות, בכל עת לאחר הנפקה ראשונה של חוב או הון כאמור, או (ב) 
במחיר המרה, מחיר מימוש או מחיר החלפה, אשר כפופים לאיפוס במועד עתידי לאחר הנפקה ראשונה של חוב או הון 
כאמור או בהתקיימותם של אירועים מסוימים הקשורים במישרין או בעקיפין למהלך העסקים הרגיל של החברה או 
לשוק של המניות הרגילות; או (2) נכנסת או משפיעה על עסקה, במסגרת הסכם, הכולל, בין היתר, קו אשראי הוני, 

במסגרתו החברה עשויה להקצות ניירות ערך במחיר עתידי שייקבע בהמשך. 



החברה המוחזקים על ידו עד למועד המאוחר מבין 180 ימים ממועד ההשלמה הראשון או מועד 

תחילת המסחר בנאסד"ק. 

יתר התנאים הנדרשים בקשר עם הקצאת המניות  .8

הרגילות וכתבי האופציה, יובאו במסגרת דיווח מיידי של זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה 

בדבר הקצאה פרטית חריגה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה 

רשומה), תש"ס-2000. 

האמור בקשר עם השלמת העסקה, על שני שלביה, וכן בקשר עם רישום ניירות הערך של החברה 

לרישום בנאסד"ק והיעדר צורך בגיוס הון נוסף מהציבור לצורך הרישום למסחר בנאסד"ק, הוא 

"מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר מבוסס על מידע המצוי 

בידי החברה נכון למועד זה, על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, וכן על הערכות ואומדנים 

סובייקטיביים של החברה, כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או 

להבטיח את השלמת עסקת ההשקעה ו/או את רישום ניירות הערך של החברה לרישום בנאסד"ק. 

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי 

החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם, גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות, קבלת אישור 

האסיפה ואישור הבורסה למסחר ועמידה של החברה בתנאי הרישום לנאסד"ק, קבלת אישור ה-

SEC למסמך הרישום וכניסתו לתוקף של מסמך הרישום ו/או שינויים בסביבה העסקית של 

החברה ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמי סיכון נוספים המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 

2020 אשר פורסם ביום 18 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 039099-01-2021), אשר אינם בשליטת 

החברה.

בכבוד רב,

ברנמילר אנרג'י בע"מ

נחתם ע"י: ניר ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"ל
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